
معدل التخرجمعدل  السادسالمعدل التراكمي
60%40%100%

53.5335.7989.3172زهراء عماد عبد الرحمن عباس١

51.9035.2387.1269رحمة عبد الهادي لعيبي شمخي٢

48.8235.4484.2572رسل احمد عبد الحق عبد الجبار ٣

49.3734.5983.9573غدير خالد صاحب وليد٤

49.3134.6083.9051لمى مظلوم ناجي حسن٥

48.1735.1283.2906احمد لؤي مزعل محمد رضا٦

48.4534.8083.2543نادين علي لطفي كمال٧

47.5835.4082.9805علي محمد عبد الكريم محمد٨

47.5035.2482.7389مينا حمودي شاكر حمودي٩

48.3434.1582.4932سجاد صالح حسن عباس١٠

49.1033.2182.3084دينا اسماعيل عالوي صدام  ١١

48.9633.1482.0966الحسناء عبد الرحمن حسين علي١٢

47.4834.6182.0896عبد هللا حافظ عزيز جميل  ١٣

47.6534.3081.9466زينب محمد داود سلمان١٤

47.4234.5081.9167محمد نزار عبد الرزاق شاهين١٥

46.7635.1381.8935احمد باسم صبري لفتة ١٦

47.2434.1181.3456سيف زيد شاكر ناصر١٧

46.3034.6380.9280مرتقب محمد حسن حميد١٨

46.2234.3780.5918زهراء قدوري حسن باشاغا١٩

46.8433.7380.5665زينب محمد مهدي جلوب٢٠

44.8635.3980.2456ريام فرج خزعل طاهر٢١

45.9334.0479.9707رحمة كريم مانع علي٢٢

46.9932.8079.7916نداء احمد عبد هللا حميد٢٣

47.2632.4279.6789فاطمة طارق روضان نادر ٢٤

46.3933.2679.6497مصدق غانم حميد حطحوط٢٥

44.2935.1479.4324هبة جبار شيال جميل٢٦

44.8734.4979.3601دانية رائد محمد جواد٢٧

45.3033.9679.2629ايالف عبد هللا حسين علي٢٨

تسلسل الطلبة الصف السادس/الدور االول  للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠

االسمالتسلسل



معدل التخرجمعدل  السادسالمعدل التراكمي
60%40%100%

تسلسل الطلبة الصف السادس/الدور االول  للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠

االسمالتسلسل

44.3134.9179.2190أفنان محمد ضياء الدين محمد معصوم محمد ع٢٩

44.3234.8879.2047ورود نهاد خزعل عبود ٣٠

46.0333.0379.0567سحر ضميد شاري فليح٣١

45.5433.4979.0296ليث صالح حسين غائب٣٢

44.7334.2478.9688احمد سالم عباس مهدي٣٣

44.0434.9178.9530مصطفى ليث فائق توفيق٣٤

45.0833.8278.9045زهراء عباس مطلق محمد٣٥

45.9532.9478.8881احمد صباح حسن نوفل٣٦

43.4935.2278.7102احمد حامد جبار باشا٣٧

43.4235.0378.4497دنيا مظفر حسني علي  ٣٨

45.7932.5978.3752موج عالء جبار احمد٣٩

44.2734.0678.3257عال حسين جاسم درويش٤٠

44.3533.6277.9742مصطفى رافع طعمه عبد هللا ٤١

44.3433.6377.9654مروة رافد محمد اسماعيل٤٢

43.6333.6977.3226زهراء خليل خضر حسين٤٣

44.1933.0577.2447غدير محمد دلف كاظم٤٤

43.7033.5477.2358كرم احمد عبد هللا صالح ٤٥

45.2331.9477.1706امنة قيس سامي عايل٤٦

43.8133.3477.1510ميس رافع مشرف عبد٤٧

44.0133.0877.0903ربى نهاد داود سلمان٤٨

42.9434.1077.0353عال عباس جاسم جبر٤٩

45.5731.2776.8377تبارك محمد رضا حسن محمد  ٥٠

42.6634.0876.7359فاطمه محمد سعيد عبد الجبار عبد هللا٥١

42.6234.1176.7251اسراء عالء عبد االمير محمد ٥٢

41.3835.3076.6750ابراهيم عبد هللا حسن احمد٥٣

43.9232.4476.3605احمد صالح زكي بكر٥٤

43.6032.7476.3399هبه سامي سعد ابراهيم٥٥

43.9332.3976.3246بثينة عباس حسن علوان٥٦



معدل التخرجمعدل  السادسالمعدل التراكمي
60%40%100%

تسلسل الطلبة الصف السادس/الدور االول  للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠

االسمالتسلسل

42.9833.1676.1425محمد شكر محمود مصطفى  ٥٧

43.1233.0076.1195علي خالد عباس هاشم٥٨

42.9233.2076.1168اسيل عبد الجبار سلمان لعيبي٥٩

43.3532.4575.7989ثريا رياض فوزي حسين٦٠

44.3931.4175.7957غفران سعود هالل مطر٦١

42.6533.0575.6977حيدر علي خضير حسن ٦٢

42.9032.7975.6900فاطمة صفاء داود سلمان٦٣

42.3433.3075.6419نور فالح حسن عبيد٦٤

42.0333.5175.5433نور الهدى محمد عمران موسى٦٥

42.4633.0575.5096سما هاشم هادي موسى٦٦

41.9233.5075.4192نور كمال عبد الكريم محمد٦٧

43.0432.2075.2364نور حسين محمود هاشم٦٨

41.8533.3375.1842شمس محمد سالم خلف٦٩
42.2232.9475.1561حسين عبد الرحمن محجوب مهدي٧٠
41.4033.6975.0923سارة حامد عبد الرزاق يونس٧١

41.3233.7675.0817زمن عبد الرزاق جمعة جاسم٧٢

44.2130.8575.0601اسراء عدنان عبد هللا جاسم٧٣

42.9532.0975.0381نور الهدى عباس حمود عبد هللا ٧٤

41.9933.0175.0027تبارك جبار بشار محمد٧٥

42.5332.4174.9389زين العابدين حميدي عزيز حميدي٧٦

41.4733.3774.8361سرى رائد عبد الصاحب غني  ٧٧

42.9031.7274.6189فاتن صبحي نصيف جاسم٧٨

41.6032.9174.5146ديانا صالح الدين علي محمد ٧٩

41.0733.4274.4883نعمة فالح جهاد صبر٨٠

43.6830.7174.3925ليلى محمد عبد القادر عزيز٨١

43.0531.3474.3924ابتهال جبار خلف بجاي٨٢

41.5932.5974.1814حنين علي جبار العبودي٨٣

40.9933.1874.1712فاتن طالل نده مخيف٨٤

41.3332.5673.8929شهد معن حازم محمد صالح٨٥



معدل التخرجمعدل  السادسالمعدل التراكمي
60%40%100%

تسلسل الطلبة الصف السادس/الدور االول  للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠

االسمالتسلسل

40.1233.7373.8524ياسر سامر علي محسن ٨٦

42.6430.9973.6318دعاء يونس علي حسن ٨٧

39.0034.5773.5720مدين ستار مهدي صالح٨٨

40.0633.3973.4514شهد فائق علي خضر٨٩

41.0032.3973.3897ابراهيم علي ابراهيم اسماعيل٩٠

39.7233.5873.2960رهام داود سلمان حسن٩١

40.1633.1173.2728نور غازي فهد خميس ٩٢

40.5232.7573.2722زينب هشام ابراهيم مطر٩٣

40.2732.9973.2647آية مكي كامل محمود٩٤

41.5731.6073.1683مينا عبد الجبار جميل عسل٩٥

40.8332.2873.1058زينب عامر عبد النبي صبر٩٦

39.7133.3273.0264مرام صامد حسن هادي٩٧

39.8333.0272.8486مصطفى كمال عبدالجبار عباس٩٨

40.3932.2772.6583الزهراء محمد محمود سلمان٩٩

39.3733.2472.6101شمس حيدر عباس حسون  ١٠٠

42.0230.5472.5562شهد مهدي علي حسين   ١٠١

42.5130.0272.5300سرى سمير علي احمد١٠٢

38.2934.1572.4380ديانا عدنان كشكول حسين١٠٣

40.0332.2772.3006فاطمه حسن عباس خضير١٠٤

40.4331.6772.0993أبو الفضل صباح هادي محمد١٠٥

38.8133.2772.0806لمى عبد الستار صبري جواد١٠٦

38.7733.3072.0738مجتبى فاضل حسن باقر١٠٧

39.5532.4672.0075هدى نوري جواد كاظم١٠٨

39.3032.6571.9525دنيا محسن كحيط كريم١٠٩

40.2731.5871.8524علياء حسين  علي حسن١١٠

40.1531.6971.8363رند خالد دحام حميد١١١

39.8031.9771.7717هاله احسان عبد  عمران١١٢

38.3533.2871.6348عبد هللا داود صالح داود١١٣



معدل التخرجمعدل  السادسالمعدل التراكمي
60%40%100%

تسلسل الطلبة الصف السادس/الدور االول  للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠

االسمالتسلسل

38.7232.8771.5942علياء علي فليح حسن١١٤

38.8232.5571.3700احمد علي راضي رهيف١١٥

37.7733.5771.3384أديان عالء حسين علي١١٦

38.4032.8271.2152عباس نزار رحمن امير علي١١٧

40.1231.0771.1905مريم محمد عليوي عباس١١٨

38.1932.7170.9009زهراء لؤي نريمان ملك  ١١٩

38.6132.2870.8896زهراء جبار فتح هللا ولي هللا ١٢٠

39.5030.9470.4404مينا جعفر علي اكبر اكبر١٢١

37.0833.3670.4366عبد هللا رياض نجم عبد هللا١٢٢

39.5630.8270.3800زينب قابل محسن كاظم   ١٢٣

35.9134.2270.1290احمد مازن وهيب جاسم١٢٤

36.1233.8970.0137طارق زياد طارق جياد١٢٥

37.6732.2569.9165رسل سعد طالب محمدرضا١٢٦

39.3930.5069.8936شهد رفعت فاضل ابراهيم١٢٧

37.3732.4069.7655سارة كمال مصطفى جعفر١٢٨

37.3132.3069.6059تقى علي مطلوب علي١٢٩

39.0230.5469.5612نبراس مجيد رشيد موسى١٣٠

35.9733.1469.1113مريم مصعب نعمان عبد هللا١٣١

36.2932.7068.9897مسرة عبد الرضا زيدان رزن١٣٢

39.6829.1268.8041ياسمين علي جاسم محمد١٣٣

39.3529.2368.5765روان عبد الكريم احمد خليل١٣٤

36.2332.3468.5727حنين سعد عاتي فنجان١٣٥

37.6130.9168.5198مصطفى خليل ابراهيم سلمان١٣٦

35.5132.8968.4002محمد جليل ابراهيم صالح١٣٧

36.7431.6668.3973رضا حيدر رضا حسين١٣٨

36.6131.7668.3719ارجوان اياد حمزه ناصر١٣٩

36.3631.9668.3185مينا محمود علي١٤٠

37.1530.6667.8149سلطان مشعل غالب محمد١٤١



معدل التخرجمعدل  السادسالمعدل التراكمي
60%40%100%

تسلسل الطلبة الصف السادس/الدور االول  للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠

االسمالتسلسل

36.4431.3467.7820اسماء احمد حميد مجيد سعيد١٤٢

34.1632.4066.5648ملهم حسن علوان عبد١٤٣

36.6929.4666.1544زهراء محمد احمد عبد هللا ١٤٤

33.3032.8066.0981احمد محمد جبار حمودي ١٤٥

34.2331.8266.0451امير عبد الحافظ جاسم حسن ١٤٦

34.4831.4865.9605رؤى عبد الحمزة عبد الحسن ادعين١٤٧

38.4927.3165.8050محمد حسن خليل حسين١٤٨

37.8627.7065.5628ايات شمس الدين احمد  عزيز ١٤٩

35.4730.0565.5156فاطمة عقيل حسين نغيمي ١٥٠

33.5931.7765.3563رسل مؤيد غنام حمزة١٥١

33.0032.3265.3232زينب هاني عبد عليوي١٥٢

33.3831.8165.1882زياد مازن ياس خضير١٥٣

34.5730.5465.1089مزاحم فتحي مزاحم فتحي١٥٤

33.2831.6964.9688منتظر محمد حبيب مهدي١٥٥

35.6329.2964.9223براء جمال  عبد منجل  ١٥٦

35.2829.3164.5869نور جاسم محمد علي١٥٧

35.2729.3164.5767موسى الكاظم صالح مهدي صالح١٥٨

32.0832.3664.4353أزل عبد الرزاق سكران احمد١٥٩

33.5230.8464.3552محمد سعد موسى جحالي١٦٠

34.3029.8064.1007علي عبد االمير دفار بني١٦١

32.4929.9062.3945نور ليث مخلف محمد١٦٢

32.2929.8662.1533هدير عبد االمير حسن كزاز١٦٣

32.9227.4760.3817راغب عماد صخر كاظم١٦٤

32.1925.5057.6920فاطمة اياد ياسين مهدي١٦٥

33.5923.8657.4468نور صباح محمد قادر١٦٦

32.7323.2255.9470اروى صباح محمد فهد١٦٧

31.6823.8555.5348محمد عبد الكاظم عبد علي ١٦٨


